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Ochrona przed śniegiem
i lodem ELEKTRA
Systemy przeciwzamarzaniowe ELEKTRA
przeznaczone są do stosowania na zewnątrz, do zabezpieczania przed oblodzeniem: zjazdów do garaży, chodników, ramp,
rurociągów z wodą, rur z wodą pitną, zaworów, siłowników, a także dachów, wpustów
dachowych, rynien i rur spustowych.
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Termostat
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